Kære medlem
Så er næsten alle både i vandet og de fleste har fået deres master sat på.
Corona har også sat sit præg på Sejlklubben de sidste måneder og kommer også til at gøre det et godt
stykket tid endnu. Tak til jer alle for at følge retningslinjerne i forhold til afstand m.m.
Sæsonen skal nu for alvor til at starte op og vi vil derfor gerne informere jer og nogle ting.

Åbning af klubhus med begrænsning:
Vi åbner nu for begge familierum mod vest og de to toiletter mod øst i weekender og helligdage.
For at komme ind skal man bruge den 5 cifrede kode som man har fået da man oprettede sig som bruger
hos www.tallyweb.dk/mariagersejlklub Samme kode som man bruger til El standerne.
Har man problemer med at få en kode, så kan man kontakte Kim Koldsø Mas.sek@koldsoes.dk eller tlf.: 20
88 34 15 eller Poul Erik Kristoffersen mariagersejlklub@gmail.com eller 21 29 12 14.
Det øvrige af klubhuset er fortsat lukket.

Arrangementer:
Kapsejlads
Er startet op.
Grillaftener
På grund af forsamlingsforbuddet med max 10 personer, så har sejlklubben ikke mulighed for at arrangere
og stå for de fælles grillaftner som er datosat i fælleskalenderen.
Dette betyder dog ikke, at man ikke på eget initiativ må grille på klubbens område. Det er dog vigtigt, at
man medbringer alt selv (også service) og overholder de retningslinjer som er omkring Corona – altså holde
afstand og ikke tage ophold i grupper på mere end 10 personer.
Derfor er det vigtigt at bordene står så spredte som muligt.
Øvrige arrangementer indtil september er aflyste!
Lysregatta
Vi håber på forsamlingsforbuddet på 10 personer, ændre sig så vi kan gennemføre Lysregattaen i et eller
andet omfang. Mere om det senere.

Nyt havnereglement
Vigtigt – læs her
Vi har nu haft vores nye havnereglement sendt til Trafikstyrelsen, men desværre blev det ikke godkendt i
første omgang. Derfor er det nu indsendt igen og vi håber på, at vi har fået rettet de sidste detaljer. Vi
venter fortsat på deres svar.
Vi har dog nogle tiltag, som vi gerne vil have implementeret fra nu af. Det er nogle af de ønsker fra jer
medlemmer, som kom frem på sejlermødet i efteråret.

Ved brug af klubhusets faciliteter gælder følgende, når der åbnes op igen:
•

Man er ansvarlig for at rydde op efter sig selv og sine gæster, herunder fjerne alle private genstande og
bortskaffe affald.
• Der er indkøbt nyt service til sejlerstuen. Vi beder derfor om, at man ikke flytter service ned fra 1. sal.
• Det er tilladt at benytte køleskabe og fryser kortvarigt, men man forpligter sig til at tømme det ud igen
inden det bliver fordærvet, ligesom man forpligter sig til at opbevare madvare, således at det ikke
sviner og drypper i køleskab/fryser. Private vare i køleskab/fryser skal være forsynet med navn og
bådpladsnummer.
Borde/bænkesæt:
Borde/bænkesæt har ”faste” pladser. Der bliver lavet et oversigtskort, som beskriver hvor de skal stå.
Det er dog tilladt at flytte dem, hvis man sætter dem på plads efter brug. Det er ikke tilladt at stille
dem på flisearealet tættest på klubhuset.

Rygepolitik:
Al rygning er forbudt indendørs i klubbens faciliteter. Rygning udendørs foregår i umiddelbar nærhed af de
opstillede askebægere. De er placeret 3 steder på området, ved terrassen over flydebroen, ved jolleskuret
og ved autocamperpladserne længst mod øst.
Skodder må, som andet affald, ikke smides på jorden, men skal anbringes i askebægerne.
Hunde:
Skal føres i snor på hele sejlklubbens område.
Færdsel på broer og gangarealer:
Det er kun tilladt at gå på broer og gangarealer. Cykler, knallerter, løbehjul og lignende må ikke benyttes på
broer og gangarealer.

Arbejdsbidrag:
Mangler du fortsat en arbejdsopgave for at få dit arbejdsbidrag, så har Poul Andersen stadig nogle opgaver
som er ledige. Kontakt derfor gerne Poul mas2formand@gmail.com eller 30 26 71 81

Vi håber i vil tage godt imod de nye tiltag.
Sejlerhilsen fra bestyrelsen

